
        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul PNDL

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,g'' 
,,realizare/extindere/reabilitare/modernizare  a unor obiective culturale de interes local, respectiv 
biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre".
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.787/14.03.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.788/14.03.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -raportul de avizare nr.879/16.03.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.880/16.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                          În temeiul art.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  
proiectului de investiţie ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL. 
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei Cocora să 
reprezinte solicitantul în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                     TOADER  VASILE
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin 

Nr.10
Adoptată la COCORA
Astăzi, 16.03.2017



                                                                                      Anexa la HCL nr.10/16.03.2017

SINTEZA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
AI PROIECTULUI

,,REALIZARE CĂMIN CULTURAL  ÎN COMUNA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
PRIN PROGRAMUL PNDL  

Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   1.454,181 mii lei  /  323,151  mii euro
Valoare totală fără TVA            1.222,001 mii lei  /  271,556  mii euro
Valoare C+M cu TVA inclus     1.362,656 mii lei  /  302,813  mii euro
Valoare C+M fără TVA              1.145,089 mii lei  /  254,464  mii euro

 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,
          TOADER  VASILE                                                      Secretarul comunei,
                                                                                              Stanciu Constantin



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de

investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin
Programul PNDL

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,e'' 
,,construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor"
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.862/15.03.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.863/15.03.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -raportul de avizare nr.867/16.03.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.868/16.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                          În temeiul art.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  
proiectului de investiţie ,,Reabilitare  drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' 
prin Programul PNDL, L- 1,895 Km
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei Cocora să 
reprezinte solicitantul în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                     TOADER  VASILE
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin 

Nr.11
Adoptată la COCORA
Astăzi, 16.03.2017



                                                                                      Anexa la HCL nr.11/16.03.2017

SINTEZA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
AI PROIECTULUI

,,REABILITARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA COCORA, JUDEŢUL
IALOMIŢA" PRIN PROGRAMUL PNDL  , L =  1,895 Km

Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   1.347.798,222 lei  / 298.562,394 euro
Valoare totală fără TVA            1.086.934,050 lei  / 244.254,843 euro
Valoare C+M cu TVA inclus     1.289.942,142 lei  / 289.874,639 euro
Valoare C+M fără TVA              1.040.275,921 lei  / 233.769,870 euro

Lungimea  drumurilor comunale este 1,895 Km
Obiectul investiţiei se desfăşoară pe străzile cu denumirea:Gladiolelor, Magnoliei şi 
Narciselor.

Elemente geometrice constructive:
Lungime drumuri comunale   1,895 Km
Lăţime platformă  6,00 m
Parte carosabilă 5,00 m
Acostamente 2 x 0,50 m

 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,
          TOADER  VASILE                                                      Secretarul comunei,
                                                                                              Stanciu Constantin



 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA 
                                                                                                                                

  H O T Ă R Â R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2017

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale;
                        -prevederile H.C.J.  Ialomiţa nr.33/2017 privind aprobarea repartizarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017;
                        -adresele nr. 1322/01.02.2017, 1948/22.02.2017, 2045/27.02.2017, emise de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Ialomiţa;
                         -adresa nr.2939/15.03.2017 emisă de Consiliul Judeţean Ialomiţa. 
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.550/27.02.2017 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.568/27.02.2017, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        - avizul nr.984/22.03.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism. 
                         -avizul nr.985/22.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -avizul nr.986/22.03.2017 al comisiei pentru învăţământ sănătate şi familie, activităţi 
social -culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.                                 
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă  R Ă Ş T E :
                Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2017-sursa A, stabilindu-se 
la venituri  un plan anual de 3.013.230 lei, şi la cheltuieli  de 3.206.202 lei, defalcat pe surse de 
venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în 
sumă de 192.972 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 
2017- sursa E, stabilindu-se  la venituri un plan anual de 71.000 lei şi la cheltuieli de 185.435 lei, 
defalcat pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole si alineate, diferenţa 
dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 114.435 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2017 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.4.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                           PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,
                                    TOADER VASILE
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin
Nr.12
Adoptată la COCORA                                                                                                      
Astăzi,30.03.2017



         RO M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei COCORA

judeţul IALOMIŢA

                Consiliul Local al Comunei Cocora, Judeţul Ialomiţa,
                   Având în vedere:

                   - prevederile OG nr.21/2002, privind  gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
                    - prevederile Legii nr.515/2002, privind aprobarea OG nr.21/2002;
                    - prevederile OG nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, 

modificată şi aprobată prin Legea nr.180/2002.  
                    Examinând:
                   - expunerea de motive  nr. 735/13.03.2017 al primarului comuneiCocora;
                   - avizul nr.987/22.03.2017 al comisiei pentru agricultură, aactivităţi economico-financiare,

protecţia mediului şi turism;
                   - avizul nr.988/22.03.2017 al  comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea terenului şi 

urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

                  Art.1. Se aprobă Regulamentul de gospodărire a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
conform Anexei nr.1  care se constituie parte integrantă din hotărâre.

                 Art.2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către Primarul comunei
Cocora şi  persoanele împuternicite de acesta prin dispoziţie. 

                 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.

               PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,     
                      TOADER  VASILE                                                    Secretarul comunei,
                                                                                                            Stanciu Constantin

Nr. 13
Adoptată la COCORA
Astăzi, 30.03.2017



   ANEXA 1 la HCL nr.13/30.03.2017

REGULAMENT
PRIVIND BUNA GOSPODĂRIRE A COMUNEI COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA

   Consiliul  Local  al  Comunei  Cocora  şi  Primarul  Comunei  Cocora  răspund  de
organizarea,  conducerea,  îndrumarea,  coordonarea  şi  controlul  întregii  activităţi  de
gospodărire  şi  înfrumuseţare  a  localităţii,  de  păstrarea  ordinii  şi  curăţeniei  în  Comuna
Cocora.

Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o
obligaţie permanentă a Consiliului Local, a Primarului, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a
agenţilor  economici,  cu  sau  fără  personalitate  juridică,  precum şi  a  cetăţenilor  Comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa.

Cap. I  
OBLIGAŢIILE  ŞI  RĂSPUNDERILE  CONSILIULUI  LOCAL     ŞI  ALE

PRIMARULUI COMUNEI COCORA

       a)asigurarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub
      supravegherea organelor de specialitate ale statului;

        b)asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a 
deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare 
localitate;
e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 
urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
f) asigurarea curăţeniei străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea 
zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajare şi 
stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
g) repararea şi întreţinerea străzilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea 
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente;
h) urmărirea finalizării construcţiilor autorizate începute, ce aparţin instituţiilor publice, 
agenţilor economici, persoanelor juridice şi cetăţenilor;
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a 
acestora;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
k) asigurarea curăţeniei, salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea
terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi 
aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agro-alimentare şi în târg; 
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a 
parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte 
locuri publice de agrement;
r)  asigurarea  curăţeniei  şi  respectării  normelor  igienico-sanitare  în   stadion,  cămin
cultural  aflate în proprietatea Comunei Cocora sau în administrarea Consiliului Local;



s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea , în condiţiile legii, a monumentelor de
pe teritoriul municipiului.

Cap. II
OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE,  ALE  AGENŢILOR
ECONOMICI ŞI ALE  CELORLALTE   PERSOANE   JURIDICE

a) întreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
prin 
      efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi alte lucrări spaecifice;
b) asigurarea reparării, spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 

întreţinerea firmelor şi  a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) asigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

d) asigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de 
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

e) depozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi a
materialelor refolosibile;

f) efectuarea şi menţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care la folosesc şi îndepărtarea zăpezii şi gheţii de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

g) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi 
curăţeniei;

h) asigurarea curăţirii mijloacelor de transport şi a utilajelor, la intrarea acestora pe 
drumurile publice.

Cap. III     
OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în 
condiţiile şi termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc 

sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate 

de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;



k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;
l) efectuarea lucrărilor de curăţire, toaletare şi văruire periodică a copacilor aferenţi 

proprietăţii.

        Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre 
obligaţiile ce revin cetăţenilor, şi răspund pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor 
administraţiei publice locale.

Cap. IV
DISPOZIŢII FINALE

           Nerespectarea  sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în prezenta anexă atrage
răspunderea contravenţională, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit
OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, de către Primarul Comunei 
Cocora şi persoanele împuternicite prin dispoziţie a Primarului, după cum urmează:

a) cu amendă de 100 - 200 lei (RON) -  pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în Cap. III - lit. a, b, d, e, g, h şi l;

b) cu amendă de 300 - 500  lei  (RON) -  pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în Cap. II – lit. b şi f şi în Cap. III – lit. c, f şi k;

c) cu amendă de 500 – 700 lei (RON) – pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în Cap. II – lit. a,c şi d;

d) cu amendă de 500 – 1.000 lei (RON) - pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în Cap. II – lit. g şi h şi în Cap. III – lit. j;

e) cu amendă de  1.000 lei (RON) - pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în
Cap. III – lit. i;

f) cu amendă de 1.500 – 2.000 lei (RON) - pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în Cap. II – lit. e.

           PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                     TOADER  VASILE                                             Secretarul comunei,
                                                                                                    Stanciu Constantin
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